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V. stretnutie 

Zotrvávať s druhými. 
 

VIDIEŤ.  

 

    Čo môžem ja zo svojej strany  spraviť vo svojom spoločenstve?  

    Kedy bude trvalá zmena v našom spoločenstve?  

    Aké ciele – vízie má naše spoločenstvo?  

 

POSÚDIŤ.  

 

Prečítať 

o Rim 8, 5-6.8-9a. 

o  pápež František: Lumen Fidei 21. 

Takto môžeme pochopiť novosť, ku ktorej nás viera privádza. Veriaci je pretváraný Láskou, 

ktorej sa otvoril vo viere, a v jeho otvorení sa tejto Láske, ktorá mu bola ponúknutá, jeho 

existencia sa rozširuje ponad seba samého. Svätý Pavol môže tvrdiť: „Už nežijem ja, ale vo 

mne žije Kristus“ (Gal 2, 20) a povzbudzovať nás, „aby Kristus skrze vieru prebýval v našich 

srdciach“ (porov. Ef 3, 17). Vo viere sa JA veriaceho rozširuje, aby ho mohol obývať INÝ, žiť 

v Inom, čím sa jeho život rozširuje v Láske. Toto je vlastný priestor pôsobenia Ducha 

Svätého. Kresťan môže mať Ježišov zrak, jeho city, jeho synovskú ochotu, pretože sa stal 

účastným na jeho Láske, ktorou je Duch Svätý. Práve v tejto Láske veriaci istým spôsobom 

prijíma Ježišovo vlastné videnie. Bez tohto pripodobnenia sa v Láske, mimo prítomnosti 

Ducha, ktorý ju vlieva do našich sŕdc (porov. Rim 5, 5), nie je možné vyznávať Ježiša ako 

Pána (porov. 1 Kor 12, 3).! 

o  porov.: pápež Benedikt XVI. katechéza zo dňa 28.6.2012. 

Ľudská logika často hľadá svoju realizáciu v moci a panovaní.  Človek neustále so svojimi 

silami buduje veži Bábel aby dosiahol Boha. Aby bol ako Boh. Vtelenie a kríž nám 

pripomínajú, že pravá realizácia je založená na podriadení sa Božej vôli. Máme vyjsť zo 

svojho egoizmu, aby sme boli plní Božieho milosrdenstva a aby sme boli schopní milovania 

druhých ľudí. Človek sa vtedy nájde, keď vyjde zo seba...nasledovať Boha znamená dať seba 

v láske... 

 

Aké mám mať črty (charakter), aby som mohol pomáhať druhým?  

Ako sa môžem v plnosti realizovať? 

Aké črty (charakter) má mať osoba zodpovedná za spoločenstvo?  

 

Úryvok z modlitby KOČ: 

 

... Prichádzame preto k Tebe a oddávame sa Ti, aby sme spolu s Tebou plnšie realizovali 

svoju slobodu v oddaní sa Kristovi a skrze neho Otcovi a to mocou toho istého Ducha ... 

     

Na koľko modlitba KOČ je znakom našej jednoty v spoločenstve?  

 

KONAŤ.  

 

Modlitba za ducha zodpovednosti v našom spoločenstve.  

Rozdelenie služieb a záväzkov medzi jednotlivými členmi spoločenstva.  

Zaangažovať nové osoby!  


